
LK MINS Postojna  
IO LK MINS Postojna   
  
Zapisnik  
Sestanka IO dne 18.10.2015 ob 20:00 uri  
  
Prisotni: Vlado Šivec, Irena Šantelj, Silvester Požar, Sonja Kocjančič, Konrad Jurca,  
Stane Natlačen, Edo Mekina 
 
 
Dnevni red:  
  

1. Pregled zapisnika prejšnje seje.  
2. Koledar tekmovanj 2016 .  
3. Aktivnosti vezane na novo dvorano.  
4. Udeležba na tekmi za svetovni pokal - Nimes 2016.  
5. Organizacija naše tekme v decembru; določitev odgovornih in definicija 
vabila.  
6. Koledar za leto 2016.  
7. Fitnes 
8. Razno  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

1. Zapisnik s seje dne 20.8.2015 se potrdi. Glede na sprejeti sklep 1, (da se 
startnina za državna tekmovanja v septembru udeležencem ne plača v naprej, 
temveč se na osnovi dokazila stroške povrne  najkasneje v oktobru 2015) IO 
podaljša rok vračila v december. Razlog so predvideni in nepredvideni stroški, 
ki nastajajo z urejanjem nove dvorane.  O tem se obvesti vse tekmovalce. 
Zaradi nujne potrebe po dodatnih vaditeljih se stroške izobraževanja za 
vaditelja oz trenerja plača v celotnem znesku- iz sredstev, ki bodo pridobljena v 
letu 2016 za ta namen. Enako velja tudi za licenčni seminar. 

 
2. IO sprejme sklep, da bo klub organiziral v letu 2016 sledeče tekme: 

- 23.1.2016 – občinska indoor tekma 
- V maju ali juniju – občinsko zunanje prvenstvo v AH 
- 3.12.2016 – indoor tekma za Slovenski pokal 

 
3. Potrebne aktivnosti, ki so vezane na ureditev nove dvorane: 

- Generalno čiščenje tal  -izvede se jih z zunanjim izvajalcem (odg. Silvo 
Požar) 

- Organizira  se redno- 1x tedensko čiščenje vseh prostorov z zunanjim 
izvajalcem. Ponudba je že pridobljena. Strošek je 50€/mesec. (odg. Irena 
Šantelj) 

- Dodati omaro za čistila v WC (odg. Silvo Požar) 
- Urediti skladišče za klubsko opremo – zaklepanje. – (odg. Konrad Jurca) 
-  Urediti razsvetljavo v WC-ju in skladišču (odg. Silvo Požar) 
- Instalirati Merilec porabljene toplote – že dogovorjeno – Izvajalec Janez 

Dolenc 



- Izdelati obešalnik za obleko (odg. Mekina Edo) 
- Postavitev oglasne deske 
- Izdelava tabele za vodenje treningov. 

 
4. Tudi prihodnje leto se bomo udeležili tekme svetovnega pokala v Nimesu, ki se 

bo odvijala od 15.1. do 17.1.2016. Odhod iz postojne bo v četrtek 14.1.2016 ob 
3:00, prihod pa v ponedeljek 18.1.2016 ob 20:00 (4 nočitve). Na tekmi bodo 
tekmovali le dve starostni kategoriji in sicer mladinci (do 20 let) in člani (nad 20 
let) 
Tekma je zanimiva tako za tekmovalce kot za spremljevalce. Predviden 
strošek je cca 300€/udeleženca in ga plača vsak udeleženec sam oz si lahko 
uredi sponzorja. Startnino je potrebno plačati v naprej, zato in zaradi resnosti 
prijave bo  potrebno plačati akontacijo 100€ ob prijavi. Prijavite se na email 
kluba, akontacijo pa bo pobiral Konrad Jurca na treningih. Rok za prijavo je 
20.11.2015. Za rezervacijo hotela bo poskrbela Jasmina Kuhar. 
 

5. IO Zaradi del v dvorani SŠ centra se letošnjo tekmo prijavi z datumom 
5.12.2015, pa tudi z rezervnim datumom 11.12.2015. Prijavo na občini izpelje 
Konrad Jurca. Vodja tekme je Irena Šantelj, DOS pa Tatjana Rusjan. 

 
6. Klub pristopi k koledarju, katerega bo naročila družba Mins d.o.o.. Za potrebe 

kluba je potrebno izdelati cca 50 koledarjev, zato se vodstvo dogovori o 
sorazmerni delitvi stroškov izdelave. Vsi ki imajo slike naj jih prinesejo na CD-
ju do 30.10.2015 Konradu Jurca na trening. Določi se skupino, zadolženo za 
izdelavo koledarja in sicer: Konrad Jurca, Andrej Godeša, Marc Miloš, Stane 
Natlačen. Koledar se razdeli članom v decembru in se ne čaka na zaključno 
prireditev. 
 

7. Ponudbi za fitnes treninge sta pridobljeni. O najprimernejši bo sklepal IO na 
korespondenčni seji in obvestil vse člane. 
 

8. Pod točko razno je bila izpostavljena potreba po še številčnejšem namenjanju 
dela dohodnina, ki ga določa zakon, za delovanje kluba. Konrada se zadolži, 
da pripravi ustrezne obrazce in jih razdeli med nove člane, ter nato pošlje na 
DURS. 
 

 
    
   
  
Sestanek zaključen ob 22:00 uri. Zapisal: 
Silvester Požar  


